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קובע  אשר  הלכתי  מושג  הוא  עין”  “מראית 
איסור לבצע פעילות אשר היא כשלעצמה אין 
נאסרת  הפעילות  אולם  )עבירה(,  איסור  בה 
בך  להתבונן  עלול  שמישהו  החשש  בשל 
הדוגמאות  אחת  עבירה.  שביצעת  ולחשוב 
ככלל,  בשבת.  כביסה  תליית  היא  השכיחות 
בניגוד  איסור,  בה  אין  עצמה  כביסה  תליית 
חכמים  עצמה.  הכביסה  לביצוע  כמובן 
השבת  במהלך  הכביסה  תליית  על  אסרו 
לחשוב  ויטעה  אותך  יראה  מישהו  שמא 
לי  אין  בשבת.  הכביסה  את  גם  ביצעת  כי 
ההלכתי  בעניין  ולהתפלפל  להרחיב  כוונה 
חדרים  בחדרי  האם  לדוגמא,  ובמחלוקת, 
ניתן לבצע פעולות שיש בהן מראית עין, אולם 
לטעמי  שיש  אחרות  בהשלכות  לדון  אבקש 

בהתנהלות חברתית לאור מושג זה.
היה  העין”  “מראית  מושג  ילדותי  בעולם 
להיבט  מעבר  הרבה  דומיננטי  אלמנט 
ההלכתי. ה”תרגום” החברתי שלו, אשר ייתכן 
כי פגשתם, הוא המושג “מה יגידו”. לפני שאנו 
מצקצקים בלשון )למי שהיתה לו כוונה כזו...( 
מושג  אזכיר  הדתית,  ההחצנה  תרבות  על 
- “מראית פני הצדק”.  דומה, חילוני במובהק 
ההחלטה,  למהות  מתייחס  אינו  זה  מושג  גם 

אלא לאופן בה היא נתפסת בציבור.
הפעולות  את  במוקד  השמים  למושגים 
פונים  הם  יתרון.  יש  אדם,  שנוקט  החיצוניות 

להשתייך  המנסה  חברתי  כיצור  הפרט  אל 
לקבוצה. רצונו להשתייך לקודים החברתיים 
קו  ליישר  אותו  מניעים  קבוצה  אותה  של 
ולפעול על פי אותם קודים. עם זאת, לעתים, 
עם  החיצוני  הקוד  את  לבלבל  נוטים  אנו 
ההתנהלות הפנימית ונמשכים אחר הפעולות 

החיצוניות בלבד. 
מפני  החשש  הוא  עין”  “מראית  מפני  חשש 
על  מבחוץ  גורמים  יסתכלו  שבו  האופן 
יש  עצמן  שבפעולותיך  ככל  פעולותיך. 
כזו.  חברתית  “הרתעה”  לייצר  רצוי  פגם, 
עם  שלם  עצמו  שהאדם  ככל  זאת,  עם 
עין  מראית  מפני  החשש  ופעולותיו,  מעשיו 
לעסוק  האדם  את  מוביל  הוא  לסרס.  עשוי 
על  להיתפס  פעולותיו  נחזות  כיצד  בעיקר 
ידי הסביבה יותר מאשר בדיון שלו עם עצמו 

אודות הפעולות אותן ביצע. 
להניח  ניתן  ציינתי,  אותן  ההנחות  בסיס  על 
מושג  יותר,  פלורליסטית  שהחברה  ככל  כי 
מהטעם  ויעלם,  כמעט  העין”  “מראית 
לגיטימית,  היא  התנהלות  כל  בו  שבמקום 
והאסור ומותר מצומצמים, לא נדרש להתבונן 
ולבחון את חברינו לקבוצה היות ואינהרנטית 
הקבוצה  חבר  ידי  על  המתבצעת  פעולה  כל 
עצמה(  בקבוצה  פוגעת  שאינה  )בהנחה 

תתקבל בהבנה.
מרגע  בסוגריים.  באמירה  הוא  הכשל  אבל 

שמספר אנשים החליטו להתקבץ לקולקטיב 
מסוים עליו הם מנסים להגן, הם יתחילו לבחון 
ייתכן  בקבוצה.  הפוגעים  המעשים  מהם 
אשר  פרטים  שישנם  בכך  תוגדר  שהפגיעה 
מי  ויש  הקולקטיבים,  לכינוסים  מגיעים  אינם 
שיסבור כי הפגיעה בקולקטיב נגרמת כאשר 
בנטל  נוטלים  אינם  קבוצה  באותה  הפרטים 

שווה.
בהתנהגות  כי  תחשוב  שהקבוצה  ככל 
סביר  אז  בקבוצה,  פגיעה  קיימת  מסויימת 
להניח כי יקרה אחד מן השניים או שהקבוצה 
קבוצות  תתי  של  התכנסויות  ויחלו  תתפצל 
שהקבוצה  או  מחודשים  עקרונות  לפי 
במרחב  לפחות  התנהלותה,  את  תכפה 
“מראית  את  יאמצו  שהפרטים  כך  הציבורי 
עמדתם  תהיה  שבשגרה  כהתנהלות  העין” 

האמיתית אשר תהיה.
בסיכומו של המאמר, כמו בכל סיום של דיון 
פוסט מודרני, אין עמדה נחרצת ראויה. יש מי 
שיעדיף כי ההגמוניה לא תיפגע גם על חשבון 
השקר שיעשו הפרטים של הקבוצה בעצמם, 
האינדיבידואליות  קידוש  את  שיעדיף  מי  ויש 
על  שלהם  האמת  אחר  הפרטים  והליכת 
חשבון עוצמת אחידות הקבוצה )וכמובן שיש 
העיקר  העמדות...(,  שתי  בין  איזון  של  קשת 

ש”צדיק על פי אמונתו יחיה”....
רבקי 
אמא של דבורה )ג(, שרון )ב( והלל )גן(

על מראית העין

זה היה ערב די קר אבל כובע הגרב והצעיף 
עשו את העבודה. יצאתי מהבית עם תיק ובו 
תרמוס וקפה שחור בכדי להעביר את הלילה 
הזמן  לפני  המפגש  למקום  הגעתי  הארוך. 
וחיכיתי, תוך זמן קצר הוא הופיע. היה זה נ’, 
הכרתי אותו מבית הכנסת תמיד מגיע מאוחר 
לשחרית של שבת אבל כעת גם הוא הקדים, 
טוב  היי, ערב  גרב.  וכובע  צעיף  בדובון  עטוף 
הגיח  רגע  באותו  קצרות.  ענה  והוא  אמרתי 
לכם”.  טוב  “ערב  ואמר  ש’  השוטר  מאחורינו 
הוא  טוב,  משתחרר.  האדרנלין  את  הרגשתי 
אמר תחתמו פה וכנסו לרכב. פעם ראשונה 
ברוכים  טוב,  ענינו.  כן,  שאל.  הוא  שלכם? 
הבאים למשמר האזרחי אני ש’ ואני אצטרף 

תמשיכו  אח”כ  המשמרת,  לתחילת  אליכם 
הראשונה  המשמרת  התחילה  כך  לבד. 
תושב  הינו  ש’  האזרחי.  במשמר  שלנו 
ועוסק  שנה   30 מעל  בתיה,  במזכרת  ותיק 
במשמר   17 מגיל  ומתנדב  בביוטכנולוגיה 
האזרחי, באמת בחור נחמד... עד שהוא נתקל 
באמצע  רכבו  עם  לעצור  שהחליט  במישהו 

צומת כדי לדבר עם חבר.
המועדים  המקומות  על  הדרכה  לנו  נתן  ש’ 
לפורענות במושבה, כיצד משתמשים בקשר 
לבדיקת  מחסום  לבצע  ואיך  המשטרתי 
אותנו  השאיר  הוא  שעתיים  ואחרי  רכבים 
הקשר  ומכשיר  הצ’קלקה  נ’,  אני,   – לבד 
כדאי  מאיפה  לדרך,  יצאנו  המשטרתי. 

בסדר  שהכל  בבדיקה  התחלנו  להתחיל? 
כמעט  עד  סיירנו  כך  “קשת”.  חברי  אצל 
מיוחדים  אירועים  ללא  בוקר  לפנות  שלש 
נ’  של  הבת  דחופה,  קריאה  שקיבלנו  עד 

התעוררה ומסרבת לחזור לישון.
“משמר השכונה” הינה התארגנות של תושבי 
ישראל  משטרת  עם  בשיתוף  בתיה  מזכרת 
הכשרה  עובר  אשר  מתנדבים  מערך  ליצור 
במושבה.  סיורים  של  פעילות  לצורך  קצרה 
כיצד מצטרפים ? מיהו נ’? מיהו ש’? לפרטים 
)לפחות לגבי ההצטרפות( ניתן לפנות למורן 

olivamor@gmail.com :אוליבה
עדי טפליה
אבא של נוה )ב(, יעל )גן תות( ודביר )משפחתון(



פרשת “משפטים” פרשת השבוע למשפחה
תוכן פרשת “משפטים”:

דיני עבדות.  	 
דיני נזיקין.  	 
דיני ענישה במקרי אלימות וגניבה.  	 
יחס לחלש. 	 
שנת 	  ָהְרָגִלים,  שלושת  שבת,  מצוות 

שמיטה. 
איסור טריפה ובשר בחלב. 	 
איסור עבודה זרה. 	 
אל 	  משה  ועליית  הקורבנות  הקרבת  טקס 

הר סיני לקבלת לוחות הברית.
למשפחה”  השבוע  “פרשת  המדור  שם 
לקריאה  השבוע  פרשת  את  להנגיש  מכוון 
משותפת יחד עם בני הבית הקטנטנים. מצד 
“משפטים”  – פרשת  יותר  קל  דבר  אין  אחד, 
גדושה באמרות כנף, מטבעות לשון, דילמות 
היהדות.  של  יסוד  ומצוות  נצחיות  מוסריות 
מופיעות  מצוות  מתרי”ג  ושלוש  חמישים 
כאן. אבל מצד שני, “אל תנסו את זה בבית”: 
תפגיש  בפשט  הטקסט  של  רצופה  קריאה 
בהם  ימים  הקדום,  המוסר  אופל  עם  אותנו 
עבדים היו חלק מבני הבית והאישה ומעמדה 

היו כאסקופה הנדרסת.  
הפרשה מתחילה במילים: “ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים 
א’(.  כא’  )שמות  ִלְפֵניֶהם:”  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר 
של  דרמטי  מסיפור  פתאום  הופך  הטקסט 

זה  “לפניהם”  חוקים.  לרשימת  תורה  מתן 
נוכח  נדרך  שַמים  ירא  וקורא  “לפנינו”,  גם 
הדברים. מתוך האמירות החדות של הפרשה 
והמוסר העברי.  ניזונים שורשי הדין, המשפט 
ֵׁשן,  ַּתַחת  ֵׁשן  ַעִין,  ַּתַחת  “ַעִין  כמו  משפטים 
כד’(,   כא’  )שם  ָרֶגל”  ַּתַחת  ֶרֶגל  ָיד,  ַּתַחת  ָיד 
שבין  הפער  את  ומדגישים  לאוזן  צורמים 
התורה הכתובה לבין היהדות הידועה באמות 
המוסר הגבוהות שלה. הטלת מום במי שפגע 
שבעל-פה  התורה  פי  על  הוחלפה  בזולת 
בממון. על פי ישעיהו ליבוביץ, “החידוש הגדול 
מכירה  שהיא  בכך  הוא  ההלכה  יהדות  של 
אשר  אלוהית  כתורה  שבעל-פה  בתורה 
אמנם  היא  עצמה.  מתוך  נובעת  סמכותה 
מוסמכת לתורה שבכתב, אולם אין היא נובעת 
שניתן  בכך  מותנית  סמכותה  ואין  ממנה, 
העניין  וזהו  שבכתב,  התורה  מן  אותה  לגזור 
ְלהֹוֹרָתם’  ָּכַתְבִּתי  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְצָוה  ‘ַהּתֹוָרה  של 
)שמות כד’ יב’(”. משמעות מתן תורה, אם כך, 
אלא  הכתובה  התורה  במתן  מסתכמת  אינה 
ידי  על  שתורגמה  עלינו,  שחלה  ב”הוראה” 
החכמים כסמכות שניתנה להם לפסוק הלכה 

לפי הבנתם את התורה. 
מרתק לראות את פרשת “משפטים” גם בראי 
היסטורי. עם התפתחות הציוויליזציה במזרח 
מערכות  גם  הופיעו  הרביעי,  האלף  בסוף 
שהתגלתה  ביותר  הקדומה  ה”חוקה”  חוקים. 
משויכת למלך אורנמי, מלך 
שומרי של אּור ַּכְשׂדים מסוף 
לפנה”ס.  השלישי  האלף 
מהעיר  המקדש  דגם  את 
המלך  שבנה  )זיגוראט(  אּור 
אורנמי ניתן לראות במוזיאון 

ארצות המקרא בירושלים. 

הקדומה  החוקים  מערכת 
שמית  בשפה  שנמצאה 
בקרבת  התגלתה  )אכדית( 
שבעירק,  אשנונה  העיר 
עיר- הייתה  אשנונה  החידקל.  לנהר  ממזרח 

מדינה אמורית שנכבשה על ידי חמורבי מלך 
 1770 בבל, והחוקים הללו מתוארכים לשנת 
לפני הספירה, כלומר, הם מעט קדומים יותר 
מחוקי חמורבי. חוקרים הצביעו על הדמיון בין 
למשל,  התורה.  לחוקי  אשנונה  מחוקי  חלק 
ניתן למצוא בהם דינים שעוסקים ב”ׁשֹור ַנָּגח” 
וגם ב”גנב במחתרת” – רשותו של בעל הבית 
להרוג גנב שנתפס בשעות החשיכה. אפשר 
למצוא דמיון לא רק בתוכן החוקים אלא גם 
)ולפרשת  חמורבי  לחוקי  בדומה  בניסוחם. 
במשפטים  מנוסחים  החוקים  “משפטים”( 
ָוֵמת,  קזואיסטיים, סיבה ותוצאה, “ ַמֵּכה ִאיׁש 

מֹות יּוָמת.”)שמות כא’ יב’(. 
בין חוקי התורה לחוקים הארציים  ההשוואה 
הקדומים, בין שהיא נכונה ובין שאיננה נכונה, 
כאן באזורנו  גיאוגרפית  ממקמת את התורה 

וכרונולוגית בזמן ההוא. 
חוזרים  אנחנו  כד’,  בפרק  הפרשה,  בסיום 
ָנַסב  מאוד  מורכב  פולמוס  סיני.  הר  לאירועי 
על שאלת עיתוי הפרשה מבחינה כרונולוגית 
אחריו.  באה  או  תורה  למתן  קדמה  האם   –
את  מיקם  אחרים,  מפרשים  לעומת  רש”י, 
שינוי  תורה.  מתן  פרשת  לפני  כד  פרק 
כרונולוגי כזה משליך על סוגיות קרדינאליות 
שמקובל  כפי  אמרו,  ישראל  בני  האם  כמו: 
לחשוב, “נעשה ונשמע” לפני מתן תורה? ומהו 
ספר הברית? על פי רש”י - ספר בראשית ולא 
סיכום המצוות שהופיעו בפרשה עד פרק כד’. 
הערפול הכרונולוגי שמתחיל בפרשת “יתרו” 
תרגיל  כמו  מאתגר  ב”משפטים”  וממשיך 
רבדים  המוסיף  מבריק  סופר  של  ספרותי 
תמונה  בתוך  תמונה  כמו  לספרו.  נוספים 
גם  כך  מראה,  בתוך  שמשתקפת  מראה  או 
קוראים טקסט  אנו  “משפטים”, שבה  פרשת 
אנחנו  אותו  הטקסט  את  מקבל  העם  בו 
קוראים – פרדוקס אינסופי שנותן תחושה של 

ַמד נוסף.  מֵֵ
אלכס גורי
אבא של עמר )ו’ הרצוג(, שגיב )ד’(, אופיר )א’(
ורוני )הבית הקיבוצי(

חיילי ארה”ב במדרגות הזיגוראט של אור כשדים

מפגש שיח קהילתי
המפגש השלישי יתקיים ביום שלישי 19 בפברואר 

בשעה 20:45 בבית הספר
בשני המפגשים הקודמים השתתפו מעל 25 חברים ודנו בנושאים 

הקשורים לחיזוק חיי הקהילה המשותפים שלנו

אתם מוזמנים לבוא לדבר להכיר ולהשפיע 



פה ושם בארץ ישראל – שלושים שנה אחרי
1982 יצא הסופר עמוס עוז  בסתיו של שנת 
למסע בארץ ישראל. בדרך הוא פוגש חרדים, 
פיתוח  עיירת  תושבי  מושבניקים,  ערבים, 

אחת  פעם  למעט  ומתנחלים. 
- בסעודת מלווה מלכה ביישוב 
את  עוז  שטח  בה  עופרה, 
דעותיו  ואת  הפוליטית  משנתו 
הוא  עוז   - התושבים  בפני 
מאזין פאסיבי, לא מתערב ולא 
מבקר. הוא רשם את דבריהם 
אותם  וִפרסם  האנשים  של 
דבר.  בעיתון  טורים  באסופת 
כרך   1983 שנת  של  בחורף 
עוז את הדברים בספר, והוסיף 

אחרית דבר אישית וכואבת.
נכתבו  בו  שההקשר  מדהים 

השתנה  ממש  לא  פרסומם  בזמן  המאמרים 
הבצע  תאוות  הקיפוח,  הכיבוש,   - היום  גם 

והמלחמה, ולצידם האמונה והאופטימיות.
בירושלים.  גאולה  בשכונת  מתחיל  המסע 
השכונה  הייתה  עוז,  של  ילדותו  בתקופת 
פקידים  פליטים,  אינטליגנטים,  של  קיבוץ 
כאן  הייתה  הציונות  אבל  ותימהונים. 
ביידיש  מלאה  השכונה  היום  ונהדפה. 
נשאר  “המחר  בן-יהודה:  שמלפני  ובעברית 
מאחורינו, והאתמול הנה הוא בא”. בפרק הכי 
מה  על  מדווח-מקונן  עוז  בספר,  סנטימנטלי 
שנשאר מהמקום בו גדל, לא מתבייש לבקר 
שנשארו  היחידים  שהדברים  החרדים,  את 
חוזר  )הוא  והמשיח  היטלר  הם  עבורם  חיים 
לחזון- בן-גוריון  בין  הגורלית  הפגישה  אל 

הסוציאליסטית  החילונית  הציונות  בה  איש, 
קיבלה עליה את ה”סטאטוס קוו”, אולי מפחד 
התפקיד  את  מגלמת  עצמה  תמצא  שמא 
המפלצתי של “ממשיכת היטלר” במסע נגד 
ממלכת היידישקייט(. עוז עוקץ את החרדים 
על כך שלמרות שהצליחו להדוף את הציונות 

השכונה  אל  מחלחלת  היא  הנה  מתוכם, 
ונספגת – דרך ערוצי הסיוע הממשלתי - בבתי 

המדרש, בהכנסת כלה ובחברה-קדישא.
יוצאי  את  עוז  פוגש  בבית-שמש 
המסחרי.  במרכז  המזרח  עדות 
עלבון  תחושות  מלאים  האנשים 
ומפא”י  המערך  כלפי  וקיפוח 
האשכנזית. תמונת המראה שלהם 
נמצאת בהר ממול, בקיבוץ צרעה 
בריכת השחייה שלו  השנוא, שאל 

אסור להם להיכנס.
הוא  שם  תקוע,  אל  ממשיך  עוז 
פוגש בנגר חולמני, שבא להתנחל 
למצוא  כדי  רק  המדבר  בְסָפר 
לעומת  הסוערת.  לנפשו  שקט 
בחור  אותו  של  הבית  לבעל  זאת, 
כאן  “מי  יידעו  שהערבים  חשוב  ולאשתו 

האדון”.
פלשתינאים  ערבים  עם  עוז  נפגש  בהמשך 
בקפה בעיר רמאללה ובמערכת עיתון מזרח 
ב”עיירת  חדשים  עולים  עם  ויושב  ירושלמי, 

הפועלים המנומנמת אשדוד”.
ועל  החיים  על  “ויכוח  בשני פרקים הנקראים 
פוגש  הוא  בעופרה.  עוז  נמצא  וב’,  א’  המוות” 
בשנים  להכיר  למדנו  אנחנו  שגם  אנשים 
אליצור.  ואורי  הראל  ישראל  כמו  שחלפו, 
אותה  השבת  על  מספר  הוא  הראשון  בפרק 
כותב  הוא  השני  בפרק  ביישוב.  כאורח  בילה 
לטענתו,  )כך  כלשונם  שנאמרו  דבריו  את 
עוז  שאמר  הדברים  הראל  ישראל  לטענת 
בפועל היו חריפים בהרבה מאלה שהעלה על 

הכתב(, בסעודת מלווה מלכה במוצאי שבת.
צ’  שבו  קל,  לא  פרק  הוא  והענוג”  הרך  “על 
משנתו  את  פורס  הפרובוקאטור  המושבניק 
וגזען,  קיצוני  ימני  צ’,  הפלצות.  אחוז  עוז  מול 
ישראל  עם  בשביל  ולעשות  להתנדב  מוכן 
לפי  ערבים  “להרוג  המלוכלכת  העבודה  את 

של  מחבריו  רבים  לגרש...”  להגלות,  הצורך, 
עוז )חיים גורי, אהרון מגד ומשה שמיר( הביעו 
חשד שצ’ הוא דמות פיקטיבית, אולם עוז טוען 

שהוא קיים, אך מסרב להיחשף.
טלסקופי”,  “יהודי  הוא  אהבתי  שהכי  הפרק 
איכרים   – ואשתו  זקן  יהודי  עוז  פוגש  בו 
)נהגה  בחור  צבי  בת-שלמה.  מהמושבה 
הפשוט  האדמה  איש  במלעיל(,  “בוחר” 
התורכים,  מימי  הכול,  כבר  ראה  והצנוע, 
האנגלים והמלחמות. הוא קם בחמש בבוקר 
יהודי  כבר  )“אין  הערביות  עם  שסק  לדלל 
בשדה”(.  עונתית  עבודה  לתת  שיסכים 
גויים-של-שבת  צריכים  לא  אנחנו  לשיטתו, 
בימי חול. מי שלא עובד - ממש, בידיים - לא 

יקבל לא חינוך ולא ג’ובים.
אחרית דבר – באמצע החורף: בניגוד לגישה 
האובייקטיבית של הספר, בסיכומו מרשה עוז 
דבר  אחרית  כותב  הוא  “להתפרק”.  לעצמו 
שנת  של  החורף  ופסימית.  עגומה  חורפית, 
שיורד  שלג  ושלג,  כפור  רוח,  קשה,   83-82
ביום  בלבנון;  שמתים  החיילים  קברות  על 
אמיל  נרצח  כהן  ועדת  מסקנות  פורסמו  בו 
השאר  בין  נפצעו  הרימון  )מרסיסי  גרינצווייג 
עוז  עמוס  שטייניץ(.  ויובל  בורג  אברום  גם 
מבואס מכל מה שקורה. בנוסף הוא נמצא בין 
מימין  שכתב,  מה  על  ומותקף  לסדן  הפטיש 

ומשמאל. 
בנימה  הספר  את  לסיים  מנסה  הוא 
שיש.  מה  זה  אשדוד,  כמו  אנחנו,  אופטימית: 
התגשמות  לא  יחדיו,  לה  שחוברה  עיר  לא 
עיר  אלא  הנביאים,  חזון  של  מפוארת 
אנחנו  סבלנות,  אדם.  במידת  ים-תיכונית 
שהצלחנו  במה  לדבוק  ולומדים  הולכים 
קשות,  שנים  מאה  במרוצת  כאן  לנו  להקים 

בלי קיצורי דרך.
משה ריבל
אבא של טליה )ב(, איתי )גן אולגה( ותמר

בן  כי בהיותי  ילדים. מספרים  כבן בכור במשפחה בת חמישה  185 שנה בצרפת  לפני  נולדתי 
12 התגנבתי לספינה מתוך רצון להפליג למרחק אולם נתפסתי לאחר שלושה ימים והוחזרתי 

להוריי. מאז התחייבתי )כך האגדה מספרת...( כי אמשיך להפליג רק על כנפי דימיוני. 
בבגרותי למדתי משפטים אולם החלטתי ללכת שבי אחר ליבי וראשי ולהתמסר לכתיבה. אבי 

לא אהב את הרעיון, והפסיק לתמוך בי כלכלית. 
אותי  ועודדה  לכתיבה  באהבתי  תמכה  אשר  בנות  שתי  עם  אלמנה  לאישה  נשאתי  לשמחתי, 

להתמיד בה. לאחר תקופה לא קלה, הצלחתי לשגשג.
כן, סיפוריי הומחזו  וספריי פורסמו לכ-150 שפות. כמו  בי מחלוצי המדע הבדיוני  רואים  רבים 

והוסרטו בגרסאות רבות.
במבט לאחור הקדמתי את זמני, כתבתי על צוללות וגופים מתעופפים באויר זמן רב לפני שנוצרו 
יכול  כי “מה שאדם אחד  מכונות שמימשו את הפנטזיות שלי. כנראה שצדקתי כאשר אמרתי 

לדמיין, אדם אחר לבטח יגשים בבוא היום.”

מי אני?

מי אני או מה אני?



?מה השאלה
איפה מתכנסים, אחר כך מתפלגים ואז מסייעים זה לזה? 

השם ְּכֶנֶסת נקבע במושב הפתיחה של האֵספה המכוננת כחצי שנה לאחר קּום המדינה 
ימי  בראשית  היהודי  העם  את  שהנהיגה  החכמים  אספת  הגדולה” –  “כנסת  בעקבות 

הבית השני )ש”ב – מצאו את ההבדלים(.
המילה ִמְפָלָגה נוצרה על פי מילה יחידאית בתנ”ך: “ְלִתָּתם ְלִמְפַלּגֹות ְלֵבית ָאבֹות ִלְבֵני 
ָהָעם” )דברי הימים ב, לה יב(, ובעת החדשה השתמשו בה לציון קבוצה, כיתה, בעיקר 
בהקשר הפוליטי. כיום היא חבר בני אדם שהתפלגו מהציבור הרחב והתאגדו יחד, כדי 

לקדם מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם בכנסת על ידי נבחרים.
המילה ִסיָעה מוּכרת מספרות חז”ל ומן הארמית )סיעתא(, ונראה שהיא קשורה לסיוע 
- חבורה שאנשיה מסייעים זה לזה. בלשון ימינו חברי הסיעה הם נציגי המפלגה שנבחרו 

לכהן כחברי כנסת. אגב, לא לכל מפלגה יש סיעה, כלומר נציגים מטעמה בכנסת.
הפעם נסגור את הפינה במה שמקובל לומר ב”מצב האומה”: “שיהיה לנו בהצלחה”.

אילת אסקוזידו
אמא של נטע )י’(, חן )ו’( ודותן )ב’(

מיחזור
בבית ספרנו
שבוע הסביבה בבית הספר 

שאם  עולמי  את  ותחריב  תקלקל  שלא  דעתך  “תן 
קהלת  )מתוך  אחריך”  שיתקן  מי  אין  קלקלת 
לנו  מוכיח  הזה  המפורסם  המדרש  יג’(  ז’  רבה 
אך  לאדם.  לעזור  כדי  העולם  את  יצר  שהקב”ה 
ומלכלכים  מזהמים  הטבע  את  משחיתים  כיום 
והבינו שמתי  ללא הפסקה! אנשים נזכרו במדרש 
רק  בסוף  פוגעים  אנחנו  בטבע  פוגעים  שאנחנו 

בעצמנו. זו נהייתה בעיה.
את  לפתור  איך  חשבו  בהסטוריה  רבים  אנשים 
החוזר.  השימוש  לפתרון  הגיעו  ובסוף  הבעיה 
שלא  הפסולת  את  לזרוק  במקום  חוזר  בשימוש 
אחר  בשימוש  בפסולת  משתמשים  צריכים, 
שהמשתמש  יצירתית  מטרה  העיקרית,  ממטרתו 

חושב עליה.
אך רוב הפסולת אחרי שימוש היא חסרת תועלת 
ועוד.  כוס  של  רסיסים  או  שבור  טלוויזה  מסך  כגון 
ואז  רבים,  אנשים  העסיקה  כן  גם  הזאת  הבעיה 
וליצור  מחדש  החומר  את  לעבד  שאפשר  הבינו 

מוצר אחר. שיטה זו נקראת מיחזור.
הארץ  כדור  זיהום  סכנת  את  לקחו  ספרנו  בבית 
טו’  לקראת  מיזם  לעשות  והחליטו  רבה  ברצינות 
ויוצרים  לפסולת  חוזר  שימוש  עושים  שבו  בשבט 
דברים שיהיו בשימוש בבית ספרנו כגון: ציורים של 
עץ  מפיסת  מנדלות  מהעץ,  שנשרו  מעלים  עלים 
ושולחנות  מצמיגים  ספסלים  כפסולת,  שנשארה 

מקפסאות עץ ישנות.
כעת אחרי המיזם בית סיפרנו יפה וססגוני. כיף בו 
יותר משהיה מלפני המיזם והכי טוב שהמיזם הוביל 

לשימוש חוזר בדברים שלא צריך בקיצור פסולת.
ולטבע  לסביבה  להזיק  יכולה  הפסולת  לסיכום: 
אך היא גם יכולה לעזור לאדם בחיי היום-יום והכל 

בזכות השימוש החוזר והמיחזור!
הראל פרל ותמיר קיש ה’2

...
ים

שע
פילוסופיה בשקל ות

אמא של תמיר, אביב )ד2( וכרמל )גן ארז(חגית קראוס

אתה לא יוצא מזה. שאם אתה נתקל ב 10 אגורות ברחוב, טוב שווה 10 אגורות”, המסקנה המתבקשת היא,                   והאמירה: ”מי שמרים 10 אגורות               אגורות לא שווה 10 אגורות”                בין האמירה: “מי שלא מרים 10        
עדיף להיתקל בסטיפה יותר רצינית...


